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Omdat het belang van het online platform voor veilinghuizen steeds groter wordt is 
V-Base uitgebreid met een krachtige online module. 

Dit document beschrijft in het kort de functionaliteit van de Cloudcatalogus, de 
internet catalogus en het veilplatform van V-Base. 

 

De Cloudcatalogus kan zeer eenvoudig in uw bestaande website worden 
geïntegreerd, header, kleuren en lettertypen worden aangepast om goed met de 
bestaande site te matchen. De Cloudcatalogus wordt gehost op een zeer krachtig en 
schaalbaar platform zodat de performance altijd optimaal is. 

De site maakt gebruik van “responsive design”: deze past zich automatisch aan het 
schermformaat aan en werkt optimaal op zowel een groot scherm als op een 
smartphone en alle tussenliggende schermformaten. 

• Nieuwe en bestaande klanten worden centraal gecontroleerd en geregistreerd 
in V-Base, waarbij voorkomen wordt dat klanten meermalen in het systeem 
komen te staan. 

• Schriftelijke biedingen via de Cloudcatalogus ingevoerd worden automatisch in 
V-Base verwerkt en per e-mail naar de klant bevestigd 

• Secure website (https) 

• E-mail verificatie bij registratie van bieder, bevestiging van gelezen 
veilingvoorwaarden voor het accepteren van het eerste bod van elke veiling 

• Geoptimaliseerd voor zoekmachines (SEO) 

• selectiemogelijkheden op trefwoorden, categorieën, zittingen en kunstenaars 

• volledig tweetalig (Nederlands en Engels) 

• Taalinstelling worden per gebruiker onthouden 

 

Timed online veilen maakt het mogelijk een veiling te houden zonder veilingmeester. 
Op elk lot kan gedurende een vooraf bepaalde periode worden geboden. Het 
hoogste bod bij sluiting van de biedperiode wint indien deze boven de (eventuele) 
limiet ligt.  
Enkele eigenschappen: 

• Automatisch bieden (proxy bid): het systeem verhoogt het bod automatisch met 
een biedstap indien een ander een hoger bod heeft uitgebracht 

• Als er vlak voor de eindtijd van een veiling een bod wordt geplaatst wordt de 

looptijd van het kavel verlengd. Op die manier geef je anderen een kans om te 

reageren en wordt voorkomen dat geautomatiseerde biedsystemen de veiling 

kunnen beïnvloeden (“auction sniping”) 

• Tijden worden omgezet naar de tijdzone van de gebruiker 

• Real-time dashboard op het biedproces 

• Automatisch e-mails naar alle bieders op een kavel bij een nieuw bod. 

 

Live webcast veilen maakt het mogelijk om tijdens een traditionele veiling online 
mee te bieden. Naast informatie over het onderhanden kavel (foto, omschrijving, 
schattingen) en de hoogte van het huidige bod worden ook audio en video uit de 
veilingzaal verzonden. 
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